
Årsmøte ØHIL Hopp/Kombinert  2021 

Dato: 03.03.2021 kl. 18:00-19:00 

Sted: Salen, Klubbhuset Hosle 

Deltakere:  

Martin Sjølie, Håkon Inngjerdingen, Trond Vegard Stangeby, Even Fossum, 

Helge Evenstad og Torunn Kvitli (Idrettskoordinator ØHIL) 

 
1) Behandle årsmelding 2021  

Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent.  

Essensen i årsmeldingen er at treningene har gått noenlunde som normalt til tross for 

coronapandemien. Aktiviteter på tvers av klubber (hopprenn etc.) Har imidlertid vært svært 

begrenset.  

2) Økonomi v/Håkon 

Håkon gjennomgikk regnskap og budsjett. Økonomien i ØHIL Hopp er fortsatt bra, 

inntektene har vært på linje med et normalår, mens utgiftene har vært noe mindre grunnet noe 

lavere aktivitet pga. corona.  

Regnskap og budsjett godkjent.  

 

3) Behandle idrettens planlagte aktiviteter i 2020 («årshjulet»)   

Ingen kommentarer til aktivitetshjulet. Torunn skal oppdatere årshjulet.  

ØHIL Hopp skal arrangere en ny runde med Idrettsskolen. Dette er planlagt til siste uke før og 

første uke etter påske.  

4) Valg / Fordeling av oppgaver 

 
Martin og Rolf går ut av styret. Helge fratrer som leder av ØHIL Hopp, men fortsetter et år til 

i styret. Ny leder blir Trond Vegard Stangeby. Håkon sa seg og villig til å ta et år til som 

økonomiansvarlig. Even Fossum sa seg og villig til å ta et år som styremedlem. Det nye styret 

består da av:  

 

Leder: Trond Vegard Stangeby 

mail: tvstangeby@googlemail.com 

mobil: 454 91 910 

mailto:tvstangeby@googlemail.com


Økonomiansvarlig: Håkon Inngjerdingen 

mail: hakoni@adaptive.no 

mobil: 400 05 434 

 

Rekrutteringsansvarlig: Even Fossum 

mail: even.fossum@yahoo.no 

mobil: 465 43 646 

 

Informasjonsansvarlig: Helge Evenstad 

mail: helgeev@gmail.com 

mobil: 934 83 764 

 

Rolf Hennum har og sagt seg villig til å fortsette et år til med spesielt ansvar for ØHIL-

bakken.  

 

Representant anleggsutvalg: Rolf Hennum 

Representant Idrettsutvalg: Fordeles mellom styremedlemmene  

5) Fastsette treningsavgifter 

Treningsavgiften har stått på kr. 1200,- de tre siste sesongene.  

Treningsavgiften ble vedtatt økt til kr. 1400,- fra sesongen 2021/2022.  

 

5) Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 
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